
 

 

 

การรับส
 

กลุ่มเป้าห
 

รายละเอี

 
28 พฤ
 

ht

โดยผู้สมั

ให้พิมพ์เ

เพื่อนําไป

1. 

ใ

มัคร  ระดับ

หมาย : ผู้สน

อียดการรับ 

มหาวิทยาลัย
ฤศจิกายน 2

ttp://rmut

มัครต้องกรอก

เอกสารใบแจ้

ปชําระเงินที่เค

หลกัฐานการ
ผู้สมัครที่สมคั

ในวันสอบข้อ
1.1 สําเนาป

1.2 ใบรายงา

1.3 สําเนาบั

1.4 สําเนาท

1.5 สําเนาห

1.6 รูปถ่ายห

ม
..............

บบัณฑติศึกษ

นใจเข้าศึกษาต

ยเทคโนโลยีรา
2560–20 

tp.ac.th ห

กข้อมูลผ่านร

้งยอดค่าสมัค

คาน์เตอร์เซอร์

รสมัคร  
ครผ่านระบบข

อเขียน/สัมภา
ริญญาบัตร ห

านผลการศึกษ

ัตรประจําตัวป

ะเบียนบ้าน 1

หลักฐานการเป

หน้าตรง ไม่สว

รายละ

ปร
มหาวิทยาลั
.....................

ษา ประจําปี

ต่อในระดับบัณ

าชมงคลพระ
พฤษภาคม

หรือhttp://r

ะบบ พร้อมท

ครระดับปริญ
รวิ์สทั่วประเท

ของมหาวิทยา

ษณ์ ณ คณะท

หรือหนังสือรับ

ษา 1 ชดุ 

ประชาชน 1 ช

1 ชุด 

ปลี่ยนชือ่ – สก

วมหมวก ไม่ส

เอียดการรั
ระดับบัณ

ระจําปีการ
ลัยเทคโนโล
....................

ปีการศึกษา 2

ณฑิตศึกษา 

นคร เปิดรับส

ม 2561 ทา

/reg.rmutp

ทั้งตรวจสอบ

ญญาโท จํานว
ศพร้อมทั้งเก็บ

าลัยและชําระ

ที่ผูส้มัครเลอืก

บรองการศึกษ

ชุด 

กลุ (ถ้าม)ี 1 ช

วมแว่นตาดํา 

รบัสมคัรนัก
ณฑิตศึกษา
รศกึษา 256
ลยีราชมงค
....................

2561 

สมัครนักศึกษา

างเว็บไซต์ของ

p.ac.th/reg

ความถูกต้อง

วน 500 บาท
บใบเสร็จและ

เงินค่าสมัครเรี

ก 

ษาระดับปรญิญ

ชดุ 

ขนาด 1 นิว้ 

สํานักส่ง

กศกึษา 

61 
คลพระนคร
....................

าใหมใ่นระดับ

งมหาวิทยาลยั

gistrar/app

งก่อนกดยืนยั

ท และระดับป
ะสําเนาไว้เป็นห

รียบรอ้ยแล้ว 

ญาตรี 1 ชดุ 

จํานวน 2 รปู

งเสริมวิชาการแ

ร 
.............. 

บบัณฑิตศึกษา

ย ที ่

phome.as

ยัน เมื่อยืนยัน

ปริญญาเอก 

หลักฐาน 

ให้เตรียมเอก

ป (ถ่ายไม่เกิน 

และงานทะเบียน

า ตั้งแต่วนัที่ 

sp 

นข้อมูลเรียบ

จํานวน 1,0

สารดังตอ่ไปนี

6 เดอืน) 

น | 1 

ร้อยแล้ว  

00 บาท

น้ี มายื่น



 

 

 

ก ำหนดกำร วัน/เดือน/ปี 
รับสมัครทางเว็บไซต์ที่ 
 http://rmutp.ac.th  เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา 
 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
และช าระเงินทีเ่คาน์เตอร์เซอร์วิส 

28 พ.ย. 60 –  20  พ.ค. 61 

หรือสมัครด้วยตนเองและช าระเงินได้ที่คณะ  
(ในวันและเวลาราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22  พ.ค. 61 

สอบคัดเลือก 26 – 27  พ.ค. 61 

คณะส่งผลการสอบคัดเลือก 29  พ.ค. 61 

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1  มิ.ย. 61 

บันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน
น าไปช าระเงินทีธ่นาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

2 – 20  มิ.ย. 61 

ยื่นเอกสารรายงานตัว 18 – 22  มิ.ย. 61 

เปิดภาคการศึกษา 1/2561 25  มิ.ย. 61 

 

หมำยเหตุ : ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02 665 3777 ต่อ 6401 และ 6635 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 

http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 

 

คณะเท
 

 

คณะ

ทคโนโลยีคหกรรม
คหกรรมศาสต
(คหกรรมศาส

- กลุ่มวิชาออก

- กลุ่มวิชาอาห

- กลุ่มวิชาธุรกิ

- กลุ่มวิชาการ
 

โทร. 02 66

http://hec

/สาขาวิชา 

ศาสตร์ 
ตรมหาบัณฑิต  
สตร)์ 

กแบบแฟชั่นผ้าและ

หารและโภชนาการ

กิจอาหาร 

รบริหารธุรกิจคหกร

5 3777 ต่อ 5235-

c.rmutp.ac.th 

 

ะสิ่งทอ 

ร 

รรมศาสตร ์

-6, 5208 

ภาค

จํานวนรับ 

20 คน 

คสมทบ เสาร์-อาทิตย์

1. ระดับปริญญา

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้

การรับรองคุณวุฒิก

ของสํานักงานคณะ

สะสมไม่ต่ํากว่า 2
ของคณะกรรมการ

2. มีประสบการณ
อย่างน้อย 1 ปี หรื

คุณวุฒิที่รับเข้

าตรีปริญญาคหกรรมศ

้องจากสถาบันการศึ

การศึกษาจาก ก.พ. ห

ะกรรมการการอุดมศึ

.50 จากระบบ 4 ระด

บริหารหลักสูตร หรือ
ณ์การทํางานที่เกี่ยว
รือจากการพิจารณาขอ

ข้าศึกษา 

สํานัก

ศาสตรบัณฑิต ทุกสา

ศึกษาในหรือต่างประ

หรือหลักสูตรเป็นไปต

กษา โดยมีค่าระดับค
ดับคะแนน หรือจากก

อ 

ข้องกับงานทางคหก
องคณะกรรมการบริห

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

าขาวิชา หรือ

เทศ ที่ได้รับ

ามมาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ย
การพิจารณา

กรรมศาสตร์
ารหลักสูตร 

สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 2

อบสัมภาษณ์ 
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คณะบ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ

บริหารธรุกิจ
บริหารธุรกิจม
 

ภาคสมทบ จันทร์ 
- กลุ่มวิชาการบั

- กลุ่มวิชาการเงิ

- กลุ่มวิชาการจั

- กลุ่มวิชาการต

- กลุ่มวิชาเทคโน

ภาคสมทบ เสาร์ –
- กลุ่มวิชาการจั

 

โทร. 02 665 37

http://bus.rm

/สาขาวิชา 

มหาบัณฑิต 

– ศุกร์(18.00 - 21.0
บัญชี 

งิน 

จดัการ 

ตลาด 

นโลยีสารสนเทศทางธ

– อาทิตย์ 
จดัการ 

777 ต่อ 2391 

mutp.ac.th 

 

00 น.) 

ธุรกิจ 

ภาค

ภาคส

จํานวนรับ 

40 คน 

คสมทบ จันทร์ - ศุกร์

20 คน 
สมทบ เสาร์ - อาทิตย์

 

์

ระดับปริญญ

ต่างประเทศ ที่ได้รั

เป็นไปตามมาตรฐา

คุณวุฒิที่รับเข้

ญาตรีหรือเทียบเท่า 

รับการรับรองคุณวุฒิก

านของสํานักงานคณะ

ข้าศึกษา 

สํานัก

จากสถาบันการศึ

การศึกษาจาก ก.พ. ห

กรรมการการอุดมศึก

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

กษาในหรือ

หรือหลักสูตร

ษา 

สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 3

อบสัมภาษณ์ 

3 



 

 

 

 
 

 

 

คณะ

บริหารธุรกิจดุ
 

โทร. 02 665 37

http://bus.rm

/สาขาวิชา 

ดษฎีบัณฑิต 

777 ต่อ 2391 

mutp.ac.th 

 

ภาค

จํานวนรับ 

5 คน 

คสมทบ เสาร์-อาทิตย์

1. แบบ 1.1 
- ระดับปริ

ต่างประเทศ ที่ได้รั

เป็นไปตามมาตรฐ

ระดับคะแนนเฉลี่ย
- คะแนนส

(PBT) ต้องได้คะแ

ที่ได้รับรองมาตรฐา

กว่า 550หรือ IELT

- มีประสบ

อ้างอิงได้ 

- เป็นนักวิ

ตีพิมพ์เผยแพร่ท

มาตรฐานทางวิชาก

- มีประสบ
- หรือ อยู่ใ

 

 

 

 

คุณวุฒิที่รับเข้

ริญญาโท ด้านบริหารธ

รับการรับรองคุณวุฒิก

านของสํานักงานคณะ

ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.2
สอบภาษาอังกฤษ TO

แนนไม่ต่ํากว่า 550 หรื

านสากล ได้แก่ CU-T

TS ต้องได้คะแนนไม่ต่ํ

บการณ์ด้านการวิจัย 

วิจัย หรือ อาจารย์ส

างด้านบริหารธุรกิจ

การ 

บการณ์ในการทํางานไ
ในดุลพินิจของคณะกร

ข้าศึกษา 

สํานัก

ธุรกิจจากสถาบันการศึ

การศึกษาจาก ก.พ. ห

ะกรรมการการอุดมศึก

25จากระบบ 4 ระดับค

OEFL แบบ Paper -b

รือเทียบเท่าของสถาบ

TEP, TU-GET ต้องได้ค

ต่ํากว่า 6.5 

และมีผลงานด้านบริ

ถาบันอุดมศึกษาที่มี

จที่อ้างอิงได้ และมีค

ไม่ต่ํากว่า 3 ปี  
รรมการบริหารหลักสูต

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

ศึกษาในหรือ

หรือหลักสูตร

กษาโดยมีค่า
คะแนน 

based Test 

บันด้านภาษา

คะแนนไม่ต่ํา

ริหารธุรกิจที่

มีผลงานวิจัย

คุณภาพตาม

ตร 

สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 4

อบสัมภาษณ์ 

4 



 

 

 

คณะ/สาขาวิชา 

 

จํานวนรับ 

2. แบบ 2.1 
- ระดับปริ

การศึกษาในหรือต

ก.พ. หรือหลักสูต

การอุดมศึกษาโด
ระบบ 4 ระดับคะแ

- คะแนนส

(PBT) ต้องได้คะแ

ที่ได้รับรองมาตรฐา

กว่า 550หรือ IELT

- มีประสบ
- หรือ อยู่ใ

 

 

 

 

 

คุณวุฒิที่รับเข้

ริญญาโท หรือเทียบ

ต่างประเทศ ที่ได้รับ

ตรเป็นไปตามมาตรฐ

ดยมีค่าระดับคะแนน
แนน 

สอบภาษาอังกฤษ TO

แนนไม่ต่ํากว่า 550 หรื

านสากล ได้แก่ CU-T

TS ต้องได้คะแนนไม่ต่ํ

บการณ์ในการทํางานไ
ในดุลพินิจของคณะกร

ข้าศึกษา 

สํานัก

บเท่าทุกสาขาวิชา 

การรับรองคุณวุฒิกา

ฐานของสํานักงานคณ

นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว

OEFL แบบ Paper -b

รือเทียบเท่าของสถาบ

TEP, TU-GET ต้องได้ค

ต่ํากว่า 6.5 

ไม่ต่ํากว่า 3 ปี  
รรมการบริหารหลักสูต

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

จากสถาบัน

ารศึกษาจาก 

ณะกรรมการ

ว่า 3.25จาก

based Test 

บันด้านภาษา

คะแนนไม่ต่ํา

ตร 

ายละเอียด 

านทะเบียน | 55 



 

 

 

คณะวิ
 

 

 
 

 

 

 

คณะ

ศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาส
(วิศวกรรมไฟฟ

โทร. 02 665 37

http://eerg.e
 

/สาขาวิชา 

สตรมหาบัณฑิต 
ฟ้า) 

777 ต่อ 4118 

eng.rmutp.ac.

 

.th 

ภาค

จํานวนรับ 

10 คน 

คสมทบ เสาร์-อาทิตย์

1. ระดับปริญญา

อุตสาหกรรมบัณฑ

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศ

ระบบควบคุ ม  แ

ในหรือต่างประเท

หลักสูตรเป็นไปตา

หรือ 

2. ระดับปริญญา

อุตสาหกรรมบัณฑิ

ตรงกับที่กําหนด

วิศวกรรมไฟฟ้า
การพิจารณา โดยใ

3. คุณสมบัติเพิ่ม
 (สําหรับผู้ประส
 ต้องมีค่าระดั
ระดับคะแนน แล

ระดับชาติ/ระดับน

การประชุมวิชาการ

เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้ 

คุณวุฒิที่รับเข้

ตรี ปริญญาวิศวกรรม

ฑิตหรือปริญญาอุตส

ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และ วิศวกรรมการ

ทศ ที่ได้รับการรับรอง

มมาตรฐานของสํานัก

ตรี ปริญญาวิศวกรรม

ฑิตหรือปริญญาอุตสาห

ดไว้ในข้อ 1. ต้องมี
อย่างน้อย 5 ปี แล

ให้อยู่ในดุลพินิจของค

เติม 

สงค์เข้าศึกษาใน แผน
ับคะแนนเฉลี่ยสะส
ละมีผลงานทางวิชา

นานาชาติ และ/หรือใน

รระดับชาติ/ระดับนาน

วารสารวิชาการแล

ข้าศึกษา 

สํานัก

มศาสตรบัณฑิตปริญญ

าหกรรมศาสตรบัณฑิ

ส์ วิศวกรรมโทรคมนา

ร วัดคุ มจากสถาบัน

งคุณวุฒิการศึกษาจา

กงานคณะกรรมการกา

มศาสตรบัณฑิต ปริญญ

หกรรมศาสตรบัณฑิตที

ประสบการณ์การท
ละแนบประวัติผลงา

ณะกรรมการบริหารห

น ก แบบ ก 1)  
มไม่ต่ํากว่า 3.00 จ

การเผยแพร่ในวารส

นการประชุมทางวิชากา

นาชาติ (Proceeding

ละรายงานการประ

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

ญาครุศาสตร์

ฑิตสาขาวิชา

คมวิศวกรรม

นการศึ กษา

ก ก.พ. หรือ

ารอุดมศึกษา

ญาครุศาสตร์

ที่สาขาวิชาไม่

ทํางานด้าน
านประกอบ

หลักสูตร 

จากระบบ 4 

สารวิชาการ

ารที่มีรายงาน

gs) จํานวน 1 

ะชุมวิชาการ

สอ
สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 6
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คณะ

วิศวกรรมศาส
(วิศวกรรมการ
ความยั่งยืน) 

โทร. 02 665 37

http://sime.en

/สาขาวิชา 

สตรมหาบัณฑิต 
รจัดการอุตสาหกร

777 ต่อ 4118 

ng.rmutp.ac.th 

 

รรมเพื่อ

ภาค

จํานวนรับ 

10 คน 

ภาคปกติ 

15 คน 

คสมทบ เสาร์-อาทิตย์

ระดับชาติ/ระดั

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโ

ให้อยู่ในดุลพินิจขอ

1. แผน ก แบบ ก
 ระดับป ริญญ

อุตสาหกรรมศาสต

อื่นที่เกี่ยวข้อง  ที

ต่างประเทศ ที่ได้รั

เป็นไปตามมาตรฐ

ระดับคะแนนเฉลี่ย
2. แผน ก แบบ ก

2.1 ระดับปริ

อุตสาหกรรมศาสต

ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณ

ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานของสําน

คะแนนเฉลี่ยสะสม
 

 

คุณวุฒิที่รับเข้

บนานาชาติ  ข้าง ต้

รหลักสูตร หรือเป็น

โนโลยีราชมงคลพระ

องคณะกรรมการบริห

ก 1 

ญาตรี  ปริญญาวิศว

ตรบัณฑิต ปริญญาวิท

ที่มีคุณวุฒิ เ ทียบเท่า

รับการรับรองคุณวุฒิก

านของสํานักงานคณะ

ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.7
ก 2 

ริญญาตรี ปริญญาวิศ

รบัณฑิต ปริญญาวิทย

ณวุฒิเทียบเท่าจากสถา

งคุณวุฒิการศึกษาจา

นักงานคณะกรรมกา

มไม่ต่ํากว่า 2.50จากร

ข้าศึกษา 

สํานัก

น  ต้องเป็นที่ยอมรั

วารสารที ่ยอมรับต

ะนคร ผู้มีคุณสมบัติไ

หารหลักสูตร 

วกรรมศาสตรบัณฑิ

ทยาศาสตรบัณฑิต ห

าจากสถาบันการศึก

การศึกษาจาก ก.พ. ห

ะกรรมการการอุดมศึก

5 จากระบบ 4 ระดับ

ศวกรรมศาสตรบัณฑ

ยาศาสตรบัณฑิต หรือ

าบันการศึกษาในหรือ

ก ก.พ. หรือหลักสูต

ารการอุดมศึกษาโด
ระบบ 4 ระดับคะแนน

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

รับของคณะ

ามประกาศ

ไม่ตรงตามนี้

ฑิตป ริญญา

หรือสาขาวิชา

กษาในหรือ

หรือหลักสูตร

กษาโดยมีค่า
บคะแนน 

ฑิต ปริญญา

สาขาวิชาอื่น

อต่างประเทศ 

รเป็นไปตาม

ยมีค่าระดับ
นหรือ 

สอ
สอ

ายละเอียด 

านทะเบียน | 7

อบข้อเขียน 

อบสัมภาษณ์ 
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คณะ

วิศวกรรมศาส
(วิศวกรรมเครื

โทร. 02 665 37

   หรือ 086-4083

http://me.eng

/สาขาวิชา 

สตรมหาบัณฑิต 
รื่องกล) 

777 ต่อ 4118 

3707 

g.rmutp.ac.th 

 

ภา

จํานวนรับ 

10 คน 

ภาคปกติ 

10 คน 

คสมทบ วันอาทิตย์ 

2.2 ระดับปริ

ข้อ 2.1 จะต้องมีป

การจัดการอุตสาหก

1. ระดับปริญญา

วิศวกรรมเครื่องก

วิศวกรรมอุตสาหก

บัณฑิต สาขาวิชาวิ

บัณฑิต สาขาวิชาเท

สถาบันการศึกษาใน

จาก ก.พ. หรือหลัก

การอุดมศึกษา และ

โดยให้อยู่ในดุลพินิ

2. คุณสมบัติเพิ่มเติ
แบบ ก 1 ทําวิทยา
 2.1 ต้องมีค่าระ

ระดับคะแนน 

2.2 มีประสบก

วารสารวิชาการหรื

ระดับชาติ/ระดับน

คุณวุฒิที่รับเข้

ญญาตรี ในสาขาวิชาอ

ประสบการณ์ทํางาน

กรรมเพื่อความยั่งยืน 

าตรี  ปริญญาวิศวก

กล วิศวกรรมเครื่องจ

การ วิศวกรรมแม่พิมพ

วิศวกรรมเครื่องกล แ

ทคโนโลยีเครื่องกล แ

นหรือต่างประเทศ ที่ไ

กสูตรเป็นไปตามมาตร

ะไม่จํากัดเกรดเฉลี่ยส
นิจของคณะกรรมการบ

ติม (เฉพาะสําหรับผู้ป
านิพนธ์อย่างเดียว ไม
ะดับคะแนนเฉลี่ยสะส

การณ์การทํางาน และ

อรายงานสืบเนื่องการ

านาชาติ จํานวน 1 เรื่

ข้าศึกษา 

สํานัก

อื่น ที่นอกเหนือจากที

ที่สัมพันธ์กับสาขาวิช

ไม่ต่ํากว่า 3 ปี 

กรรมศาสตรบัณฑิต

จักรกลเกษตร วิศวก

พ์ ปริญญาครุศาสตร์อ

และปริญญาอุตสาหก

และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เ

ได้รับการรับรองคุณวุ

รฐานของสํานักงานคณ

สะสมที่ใช้ในการสมัคร
บริหารหลักสูตร  

ประสงค์เข้าศึกษาในแ
ม่ต้องลงเรียนรายวิชา)
สมไม่ต่ํากว่า 3.25 จาก

มีผลงานทางวิชาการเ

รประชุมวิชาการ (Pro

รื่องขึ้นไป 

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

ที่กําหนดไว้ใน

ชาวิศวกรรม

ต สาขาวิชา

กรรมอาหาร 

อุตสาหกรรม

กรรมศาสตร

เทียบเท่าจาก

วุฒิการศึกษา

ณะกรรมการ

รเข้าศึกษา 

แผน ก    
) 
กระบบ 4 

เผยแพร่ใน

oceedings) 

สอ
สอ

ายละเอียด 
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คณะ/สาขาวิชา 

 

จํานวนรับ คุณวุฒิที่รับเข้ข้าศึกษา 

สํานัก

ร

ส่งเสริมวิชาการและง

ายละเอียด 

านทะเบียน | 99 


